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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
19295 Reial decret 1701/2011, de 18 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 1515/2009, de 2 d’octubre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació 
i registre dels animals de l’espècie equina.

Mitjançant el Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre, pel qual s’estableix un sistema 
d’identificació i registre dels animals de l’espècie equina, s’ha establert el marc per a 
l’aplicació a Espanya del Reglament (CE) núm. 504/2008, de la Comissió, de 6 de juny de 
2008, pel qual s’apliquen les directives 90/426/CEE i 90/427/CEE pel que fa als mètodes 
d’identificació dels èquids, amb l’objecte que hi hagi una aplicació uniforme, clara i 
transparent de la legislació comunitària sobre aquesta matèria en els estats membres. 
Aquest Reglament comunitari deroga la Decisió 93/623/CEE de la Comissió, de 20 
d’octubre de 1993, per la qual s’estableix el document d’identificació (passaport) que ha 
d’acompanyar els èquids registrats i la Decisió 2000/68/CE de la Comissió, de 22 de 
desembre de 1999, per la qual es modifica la Decisió 93/623/CEE i es regula la 
identificació dels èquids de criança i renda. 

Dins d’aquest marc, és necessari fer modificacions en el contingut del Reial decret 
1515/2009, de 2 d’octubre, a fi d’harmonitzar les actuacions de control i registre amb les 
existents per a altres espècies, fet que ha de permetre una aplicació més efectiva de la 
norma. En concret, es modifiquen els articles 8, 13,  17, 23, 25 i l’annex IV.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que conté la disposició final 
cinquena de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.

En la tramitació d’aquesta norma han estat consultades les comunitats autònomes i 
les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 18 de novembre de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre, pel qual s’estableix 
un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie equina.

El Reial decret 1515/2009, de 2 d’octubre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació 
i registre dels animals de l’espècie equina, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 8 se substitueix pel següent:

«Article 8. Sol·licituds per a la identificació d’èquids.

1. A l’efecte d’obtenir el document d’identificació equina i de formalitzar la 
seva secció III del DIE, es considera titular el responsable de l’animal equí, amb 
independència del títol jurídic que exerceixi sobre aquest.

2. El titular ha de presentar davant de l’entitat emissora corresponent 
l’oportuna sol·licitud degudament formalitzada, que ha de contenir totes les dades 
necessàries perquè l’entitat emissora formalitzi el DIE i registri l’èquid, una vegada 
identificat, en les bases de dades que preveu l’article 17 d’aquest Reial decret.

3. El titular ha de presentar la sol·licitud a l’entitat emissora tenint en compte 
el termini normal necessari perquè aquesta entitat completi la identificació, així com 
el termini límit per identificar els animals que estableix l’article 7 d’aquest Reial 
decret.
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4. Quan l’èquid canviï de titular, el nou titular s’ha d’assegurar que estigui 
formalitzada la secció III del DIE, i l’ha de presentar immediatament a l’entitat 
emissora del DIE de la manera que aquesta entitat determini.

5. No obstant això, en el cas dels èquids de criança i renda, les autoritats 
competents de les comunitats autònomes o, si s’escau, els organismes que hagin 
designat com a entitat emissora de DIE per a èquids de criança i renda es poden 
autoritzar mútuament perquè la comunicació es pugui fer a l’autoritat competent o 
entitat emissora per a èquids de criança i renda de la comunitat autònoma en la 
qual hagi de residir l’èquid. En aquest cas, l’autoritat competent o entitat emissora 
que rebi la notificació ha de diligenciar la secció III del DIE i ha de comunicar les 
dades rellevants a l’entitat emissora del DIE.»

Dos. A l’article 13, els apartats 1, 3, 4, 5, 6 i 7 se substitueixen pels següents, i s’hi 
afegeix un nou apartat 8:

«Article 13. Mètode d’identificació obligatori.

1. L’entitat emissora s’ha d’assegurar que, en el moment de la primera emissió 
del document d’identificació equina, tot animal equí identificat a Espanya estigui 
marcat activament amb la implantació d’un microxip electrònic injectable.

3. El marcatge electrònic dels èquids no es pot fer sense assegurar-se 
prèviament, d’acord amb les mesures que preveu l’article 16, que els animals no 
tenen un marcatge anterior actiu.

Un cop feta la comprovació anterior, el microxip s’ha d’implantar per via 
parenteral en condicions asèptiques en el terç superior del costat esquerre del coll, 
entre la nuca i la creu a la zona del lligament nucal. S’ha d’ajustar a les 
característiques tècniques que especifica l’annex II.

4. Després del marcatge de l’animal, el col·laborador o agent de l’entitat 
emissora a la qual se sol·licita l’emissió del DIE ha de continuar el procediment 
d’identificació d’acord amb el protocol establert per aquesta. Si actua a sol·licitud 
del titular i no com a col·laborador de l’entitat emissora, pot seguir el protocol 
establert per aquesta o, si no, ha d’estendre un certificat amb el contingut mínim 
següent:

a) Declaració que no s’ha detectat en l’animal un marcatge electrònic actiu 
anterior.

b) Codi del microxip implantat.
c) Dades de l’animal, de manera que recullin tota la informació inclosa en la 

secció I de l’annex del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 
2008, excepte el punt 4 de la part A, l’assignació i inclusió dels quals en el DIE 
correspon a l’entitat emissora. El punt 8 de la part A inclou les dades completes del 
sol·licitant del marcatge de l’animal. D’acord amb l’excepció que preveu l’article 6 
del Reglament (CE) 504/2008, i sense perjudici de les normes per a la identificació 
d’èquids que estableixen les entitats emissores, es pot fer servir una fotografia o 
una imatge que contingui prou detalls per identificar l’animal equí, en substitució de 
la informació que preveuen la secció I, part A, punt 3, lletres b) a h), i els punts 12 a 
18 de l’esquema de la part B de la secció I.

d) Signatura i segell.

El certificat s’ha d’estendre per triplicat. L’original s’ha de lliurar al sol·licitant del 
document, que al seu torn l’ha de lliurar a l’entitat emissora en el moment de 
sol·licitar l’emissió del DIE; una còpia s’ha de trametre a l’autoritat competent de la 
comunitat autònoma en la qual hagi fet el marcatge, dins el termini i la forma que 
aquesta estableixi; i la persona que va efectuar la implantació del microxip ha de 
conservar la tercera còpia per un període mínim d’1 any.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 296  Divendres 9 de desembre de 2011  Secc. I. Pàg. 3

5. Els codis dels microxips dels èquids identificats a Espanya han de contenir 
la informació d’espècie, país i comunitat autònoma en què radica l’explotació en la 
qual s’identifica l’animal, d’acord amb el que estipulen els annexos II i III del Reial 
decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i 
registre dels animals de les espècies ovina i cabruna. Aquests annexos són de 
plena aplicació a la identificació dels animals equins.

6. La garantia de la unicitat de codis dels animals equins identificats a 
Espanya s’ha de fer mitjançant la inclusió de tots els codis dels microxips utilitzats 
en la base nacional de dades de codis d’identificació electrònica animal que 
estableix l’article 14 del Reial decret 947/2005, de 29 de juliol. L’article 15 d’aquest 
Reial decret és de plena aplicació a la identificació dels animals equins, tret del 
termini que estableix el seu apartat 6 per al manteniment de la informació en la 
base de dades, que és de 35 anys per als codis assignats per a la identificació 
d’èquids.

7. Les autoritats competents de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta 
i Melilla han d’assignar els codis per a la identificació dels èquids que es portin a 
terme en explotacions localitzades en el seu territori.

Els organismes emissors amb raó social en un altre país que identifiquin 
animals nascuts a Espanya han de sol·licitar si s’escau l’assignació de codis a 
través del punt de contacte que estableix l’article 18.3 d’aquest Reial decret.

8. En relació amb el mètode d’identificació utilitzat, l’entitat emissora ha 
d’introduir en el DIE la informació següent, tenint en compte les dades 
subministrades d’acord amb l’apartat 4 pel veterinari que ha fet el marcatge 
electrònic:

a) A la secció I, part A, punt 5, els vint-i-tres dígits (la seqüència completa) del 
codi transmès pel microxip i mostrat pel lector després de la implantació d’aquest i, 
si és procedent, una etiqueta adhesiva amb un codi de barres o una reproducció 
d’aquest codi en el qual figurin els vint-i-tres dígits del codi transmès pel microxip.

b) A la secció I, part A, punt 11, la signatura i el segell de la persona esmentada 
a l’apartat 1 que hagi efectuat la identificació i implantat el microxip.

c) En el punt 13 de l’esquema que figura a la secció I, part B, el lloc 
d’implantació del microxip a l’animal equí.»

Tres. Els apartats 2, 4 i 5 de l’article 17 se substitueixen pels següents, i s’hi afegeix, 
a més, un nou apartat 6:

«2. L’entitat emissora ha de mantenir en la seva base de dades registrada i 
actualitzada la informació esmentada a l’apartat 1 durant un mínim de trenta-cinc 
anys o, almenys, fins a dos anys després de la data de la mort de l’animal equí, 
comunicada d’acord amb l’article 25.

4. Immediatament després de registrar la informació esmentada a l’apartat 1, 
les entitats emissores han de comunicar als registres de les autoritats competents, 
de la manera que aquestes determinin, les dades dels èquids que hagin identificat 
en els seus territoris respectius. En el cas d’entitats emissores de DIE per a èquids 
registrats de caràcter nacional, les autoritats competents poden determinar que 
aquesta comunicació es faci a través del Registre general d’identificació individual 
creat en el punt 3.

5. A l’efecte de coordinació, els registres de les autoritats competents han  
d’estar informatitzats i el seu sistema de gestió ha de permetre que els registres 
d’animals que s’hi realitzin tinguin reflex immediat en el RIIA.

6. Els organismes emissors amb raó social en un altre país que identifiquin 
animals nascuts a Espanya han de comunicar la informació esmentada en el punt 1 
al punt de contacte nacional que estableix l’article 18.3 d’aquest Reial decret.»
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Quatre. L’apartat 1 de l’article 23 se substitueix pel següent:

«1. Sense perjudici del que estableix l’article 17 del Reglament (CE) 504/2008 
de la Comissió, de 6 de juny de 2008, quan un animal equí no disposi de document 
d’identificació i per la seva edat hagi superat el termini establert per a la seva 
identificació obligatòria, o quan s’hagi extraviat o deteriorat el seu DIE de manera 
que no es pugui determinar amb certesa la identitat de l’animal, l’entitat emissora 
de DIE per a èquids de criança i renda de la comunitat autònoma en la que es trobi 
l’animal l’ha d’identificar d’acord amb el mètode que estableix l’article 13, i ha 
d’emetre un document d’identificació equina substitutiu, que s’ha d’assenyalar 
clarament com a tal i ha de complir els requisits de l’article 5.1.b de del Reglament 
esmentat. En aquests casos, l’animal s’ha de marcar definitivament en la secció IX, 
part II del DIE substitutiu com a no destinat al sacrifici per al consum humà.»

Cinc. L’article 25 se substitueix pel següent:

«Article 25. Mort i sacrifici d’èquids.

1. Quan siguin moguts o transportats a l’escorxador, i excepte quan sigui 
aplicable l’excepció que preveu l’article 21, els èquids d’abastament han d’anar 
acompanyats necessàriament del seu document d’identificació equina, al qual fan 
referència l’article 5 o si s’escau els articles 9 i 10 d’aquest Reial decret. Aquest 
document ha de formar part de la informació que preveu el Reial decret 361/2009, 
de 20 de març, pel qual es regula la informació sobre la cadena alimentària que ha 
d’acompanyar els animals destinats a sacrifici.

Abans de la seva admissió per al sacrifici, i sense perjudici de les consideracions 
per motius de benestar animal a què fa referència l’annex I, secció II, capítol III.2 
del Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 
d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques per a l’organització de 
controls oficials dels productes d’origen animal destinats al consum humà, 
l’operador de l’escorxador, en el marc del que preveu l’article 5 del Reial decret 
361/2009, de 20 març, ha de fer les actuacions següents:

a) Ha de comprovar la identitat de cada animal fent servir els mitjans de 
lectura apropiats.

b) Ha de verificar la informació que contingui la secció IX del DIE respecte a 
l’aptitud de cada animal per al consum humà.

Aquestes actuacions les ha de comprovar el veterinari oficial d’acord amb les 
funcions que té atribuïdes a l’article 7 del Reial decret 361/2009, de 20 de març.

2. D’acord amb l’article 19 del Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 
de juny de 2008, quan es produeixi el sacrifici en escorxador o la mort d’un animal 
equí, s’han d’adoptar les mesures següents: 

a) S’ha d’evitar un ús fraudulent posterior del microxip, mitjançant la seva 
recuperació, destrucció o eliminació in situ.

b) El document d’identificació equina ha de ser invalidat almenys estampant-hi 
la menció «no vàlid» a la primera pàgina.

c) S’ha d’enviar un certificat a l’entitat emissora, o bé directament en el cas 
dels animals identificats a Espanya o bé a través del punt de contacte de l’Estat 
membre en el qual es va emetre el document d’identificació equina, en el qual es 
faci referència al número permanent únic de l’animal equí i en el qual s’indiqui que 
l’animal ha estat sacrificat, eliminat o ha mort i la data de l’esdeveniment.

d) S’ha de destruir el document d’identificació invalidat.
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3. Les mesures que preveu l’apartat 2, les ha d’efectuar o supervisar, segons 
correspongui:

a) El veterinari oficial en cas de sacrifici o mort com a conseqüència del 
control de malalties, o després del sacrifici de l’animal d’acord amb els articles 4 i 
6.3 del Reial decret 1347/1992, de 6 de novembre.

b) L’autoritat competent definida a l’article 2 del Reial decret 1429/2003, de 21 
de novembre, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa 
comunitària en matèria de subproductes d’origen animal no destinats al consum 
humà, en el cas d’eliminació o transformació de la canal de l’animal equí.

4. Quan el microxip no es pugui recuperar d’un animal equí sacrificat per al 
consum humà, el veterinari oficial ha de declarar la carn o la part de carn o peça 
que contingui el microxip com a no apta per al consum humà, de conformitat amb el 
que estableix el Reglament (CE) núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 29 d’abril de 2004.

5. No obstant el que disposa l’apartat 2.d), i sense perjudici de les regles 
impreses en el document d’identificació equina per l’entitat emissora, les autoritats 
competents poden retornar el document invalidat a l’entitat emissora.

6. De conformitat amb l’article 19 del Reglament (CE) 504/2008 de la 
Comissió, de 6 de juny de 2008, en la resta dels casos de mort o pèrdua de l’animal 
equí no esmentats en aquest article, el titular ha de retornar el document 
d’identificació equina a l’entitat emissora adequada en un termini de trenta dies 
naturals després de l’esdeveniment.»

Sis. L’annex IV se substitueix pel següent.

«ANNEX IV

Dades mínimes de la base de dades animals(1)

1) Número permanent únic (UELN).
2) Espècie.
3) Sexe.
4) Raça.
5) Pelatge.
6) País de naixement.
7) Codi de l’explotació d’identificació. 
8) Data de naixement.
9) Tipus d’identificació de l’animal.
10) Codi d’identificació electrònica o, si s’escau, codi del mètode alternatiu.
11) Sistema de lectura del mitjà d’identificació.
12) Orientació de l’animal.
13) Nom de naixement de l’animal i, si és procedent, nom comercial.
14) Aptitud per al consum humà.
15) Document duplicat/document substitutiu.
16) Data de mort.
17) Data d’emissió del document d’identificació.
18) Nom i adreça del titular i, en cas de canvi, del nou titular o posteriors 

d’acord amb l’article 8 d’aquest Reial decret.»

(1) Totes les modificacions de les dades contingudes en aquest annex s’han de consignar en la seva 
categoria corresponent als efectes de mantenir-lo actualitzat, d’acord amb el que estableix l’article 17 d’aquest 
Reial decret.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 296  Divendres 9 de desembre de 2011  Secc. I. Pàg. 6

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 18 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ROSA AGUILAR RIVERO
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